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NAGOYA TAKAYAMA KYOTO 6D 3N 
สนามบินนาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เลท็ – เมืองกิฟุ - ชมซากุระบริเวณแม่น า้
ซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ท่ีท าการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมา
ชิซึจิ – อิออน - เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญ่ีปุ่ น - ปราสาททอง – โอซาก้า - ปราสาท
โอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตีฟ้รี - ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ 

 

 



 
 
 
 
CODE : JDP205 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่ รายการท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น รถ ที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า  - - - - - 

2 นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ - - - 
  

3 ชมซากุระบริเวณแม่น ้าซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ท า
การเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน 

 
- - 

  

4 เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญ่ีปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า 
 

- - 
  

5 ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตีฟ้รี - ชินไซบาชิ - สนามบินคัน
ไซ 

 
- - 

 
- 

6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ - - - - - 

  

อัตราค่าบริการรวม       อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. รถส่วนตวัพร้อมคนขบั (รวมคา่น ้ามนั,ค่าทางด่วน,ค่าท่ีจอดรถ)  1. ค่าใชจ้่ายอื่นๆส่วนตวั  

2. ท่ีพกัพร้อมอาหารเชา้      2. ค่าทิปไกดว์นัละ 500 เยน/ท่าน 

3. ประกนัอุบติัเหต ุ      3. ค่าอาหารม้ือกลางวนัและเยน็ 

4. ไกดท์อ้งถ่ินส่วนตวัน าเท่ียว     4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

5. ฟรี!! ค่าบริการวางแผนท่องเที่ยว     5. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 

        6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

**โปรแกรมท่องเท่ียวแบบส่วนตวัสามารถปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า** 
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รายละเอียดโปรแกรม : นาโกย่า ทาคายาม่า เกยีวโต 6 วัน 3 คนื 

วันแรก :  กรุงเทพฯ - สนามบินนาโกย่า       (-/-/-) 

......... น. สนามบิน...................... อาคาร....ชั้น.... ประตู...... เคาน์เตอร์........... สายการบิน.......................

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  

วันท่ีสอง :  นาโกย่า - ศาลเจ้าอเิสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เลท็ - เมืองกฟิุ   (-/-/-) 

.......... น. ออกเดินทางสู่เมืองนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบินท่ี …………………………………… 

.......... น.   ถึง นาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ไม่มีที่ไหนทดแทนไดส้ าหรับคน
ญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีผูค้นมากมายแวะเวียนกนัมาสักการะบูชาตั้งแต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่ง
ศูนยร์วมทางจิตใจของชาวญ่ีปุ่ นมากที่สุดเลยทีเดียว ศาลเจา้อิเสะประกอบด้วยศาลเจา้กว่า 
125 แห่ง โดยมีศาลเจา้หลกัคือ ในคู (ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) ซ่ึงมี
ผูค้นเดินทางมากราบไหวม้ากกว่า 8 ลา้นคนต่อปี    
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หลงัจากสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ศาลเจา้อิเสะเป็นที่เรียบร้อย ขา้มถนนไปไม่เพียงกี่กา้ว จะ
เป็นที่ตั้งของ ย่านการคา้ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดินที่สร้างขึ้นในสไตล์ยอ้นยุคไป
ในยุคสมยัของเอโดะ  บริเวณถนนสายน้ีนับว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปนักชิม ทั้งของคาว
ของหวาน ท่ีส่วนใหญ่พ่อคา้แม่คา้ต่างจะท ากันสดๆให้ดู ให้ชิมกนัหน้าร้าน  อีกทั้งของฝาก
และสินคา้แฮนด์เมดมากมาย ส าหรับใครที่ชอบงานคราฟท์แนะน าว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  
หากมาในช่วงวนัหยุดบริเวณลานจดัการแสดงด้านในจะมีการแสดงโชว์มากมาย เช่นโชว์
การตีกลอง เป็นตน้ 
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เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่นาโกย่า เพื่อน าท่านช้อปป้ิง

สินคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ลท็ ณ มิตซุยเอ้าท์เลท็ ซ่ึงเอาท์

เล็ทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิ  มะสปา

แลนด์ มีอาณาเขตบริเวฝรกวา้งขวางมาก  เรียงรายไป

ด้วยร้านค้ากว่า 302 ร้าน อาทิเช่น Coach Armani, 

Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga 

, Michael Kors ฯลฯ เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก 

จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป ซ่ึงมีส่วนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากน้ีภายในห้าง 

ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ไวค้อยบริการ  นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อป

ป้ิงอสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย** 

ท่ีพัก  เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว*  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั   

วันท่ีสาม :  ชมซากุระบริเวณแม่น ้าซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ -            

ท่ีท าการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ออิอน                (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอารเชา้แลว้น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น ้าซาไก เป็นอนัดบั 1 ใน

การชมซากุระในเมืองกิฟุ ให้ท่านได้สัมผสับรรายากาศของ ซากุระท่ีบานสะพร่ัง อวดโฉม

ตลอดสองฝ่ังแม่น ้ า จ านวนกว่า  1200 ตน้  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นซากุระจะบานหรือไม่ หรือบานมาก

หรือนอ้ยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี โดยปกติซากุระจะเร่ิมบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 

– ตน้เดือนเมษายนของทุกปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ 
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จากนั้นน าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช่ื้อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารัก

ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมือง

เกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น าท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ 

ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ชื่อน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของ

บา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากัน ตวับา้นมีความยาว

ประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู

แมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาว

ไดดี้ 
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เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพประทบัใจกบั สะพาน

นาคะบาชิ ตั้งอยูท่ี่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะ

ของจงัหวดักิฟุ ซ่ึงเมืองเก่าแห่งน้ียงัคงรักษา

บรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิม จนกลายเป็นอีก

จุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่า

นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสัมผสัเสน่ห์แบบ

ญ่ีปุ่ นๆท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม สะพาน

สามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเด่นจากสีท่ีแดงเขม้ 

ท าใหเ้ป็นจุดท่ีสังเกตไดง้่าย อีกทั้งสะพานแห่ง
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น้ียงัถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัจุดหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนท่ีจะ

มีซากุระบานสะพร่ังอยูร่ายลอ้มตวัสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึงของ

เมืองทาคายาม่าเลยทีเดียว  

น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทา

คายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการ

จังหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครอง

ของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ี

แลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้

ยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบด้วย

บริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันักโทษ โรงครัว และ

ห้องพกัของเจา้หน้าท่ี น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบ

ญ่ีปุ่ นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริง จากนั้นเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน 

และร้านคา้น่ารัก ๆ ที่ยงัคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้
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เลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้

สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็  

ท่ีพัก เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว* (เรียวกงั+ออนเซน) 

วันท่ีส่ี :  เกยีวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอนั - พธิีชงชาญ่ีปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า   (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซ่ึงเป็นเมืองหลวง

เก่าของญ่ีปุ่ น มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ือง

วดัและศาลเจา้ เกียวโตเป็นศูนยก์ลางการปกครอง

และวฒันธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตั้งแต่

บริเวณตะวนัออกเฉียงใตจ้ดตะวนัตกเฉียงเหนือ

ในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคนัไซท าให้มี

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์4ประการ ไดแ้ก่ชายฝ่ังทรง

ฟันใบเล่ือยรอบอ่าวไมสึรุทางตะวนัออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทนับะตรงใจกลาง,ท่ีราบลุ่มเกียวโต

ทางตะวนัออกเฉียงใตแ้ละท่ีราบ  ลุ่มยามาชิโระ  น าท่านเดินทางสู่ ทางเดินนกัปราชญ ์ซ่ึงถือว่า

เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดในเมืองเกียวโต ถนนแห่งน้ีในอดีตมีนกัปราชญท่ี์มีช่ือเสียง

ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ไดม้าเดินสงบจิตใจท่ีถนนสายน้ีเพื่อท าให้เกิดสมาธิ จึงท าใหเ้ป็นท่ีมาของ

ช่ือทางเดินนักปราชญ์ ถนนแห่งน้ีมีตน้ซากุระมากถึง 500 ตน้ตลอดริมคลอง ยามเม่ือดอก

ซากุระบานพร้อมกันทุกท่านสามารถชมอุโมงค์ซากุระท่ีบานสะพร่ัง โดยปกติแลว้จะบาน

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ 

  เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
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จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอนัจิงงุ ศาลเจ้าเฮอนัสร้างในปี 1895 เน่ืองใน

โอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จกัรพรรดิองค์แรกและองคสุ์ดทา้ย

ของเกียวโต ตวัศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวงัหลวงท่ีสร้างขึ้นเม่ือ ค.ศ. 794 และวอดลง

เพราะอคัคีภยัในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอนัซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากจีน ศาลเจา้ในลทัธิ

ชินโตก็เปล่ียนมาสร้างตามแบบวดัในพุทธศาสนา จากท่ีเคยทิ้งเน้ือไมไ้วใ้ห้มีสีตามธรรมชาติก็

หันมาทาสีเป็นคร้ังแรกเม่ือก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวงั

โบราณท่ียอ่ส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอนักวา้งขวางทอดตรงไปยงัวิหาร

ใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวงัจริงๆ น่ีก็คือท่ีว่าราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซ่ึงมีเจดียพ์ยคัฆ์ขาว

ขนาบอยู่ทางตะวนัออกและตะวนัตก ประตูดา้นซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอนัท่ี

ออกแบบมาใหใ้ชล้่องเรือและเดินเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจีน บึงน ้าใสและบนัไดมงักร 
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น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบั พธิีชงชาญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นว่าดว้ยการ

ใชเ้วลาอย่างสุนทรีย ์ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัฉะ นบัตั้งแต่ประมาณศตวรรษ

ท่ี 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา และใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการ

พบปะกนัในวงสังคมเก่ียวกบัการด่ืมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศ

ญ่ีปุ่ น จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ี

พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ.

2493 และสร้างขึ้นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ให้

ท่านไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทได้อย่าง

งดงาม 

 เย็น อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

ท่ีพัก เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว* 
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วันท่ีห้า :  ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตีฟ้รี - ชินไซบาชิ - สนามบิน

คันไซ           (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

สัมผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจัด

แสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของ

ปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช้ 

ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งให้

ก่อสร้างปราสาทแห่งน้ี  

น าทุกท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ  

อดีตสวนแห่งน้ีเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดงาน 

World Expo ในปี 1970 ปัจจุบนัสวนแห่งน้ีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงภายในสวนมี

ตน้ไมน้านาพนัธุ์ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี

สวนแห่งน้ีย ัง เ ป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระท่ี

สวยงามอีกหน่ึงแห่งของเมืองโอซากา้อีกดว้ย 

ภายในสวนปลูกตน้ซากุระมากกว่า 5,000 ตน้ 

ทั้งน้ีขึ้นอยูส่ภาพอากาศในปีนั้นๆ อีกดว้ย  

 เท่ียง อ ิส ระร ับประทานอาหารกลางว นัตาม

อธัยาศยั 
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 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาด

ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงของ

เมืองโอซากา้ จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น ครัว

ของโอซากา้กนัเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายใน

เป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 

600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆ

กว ่า  160 ร้านคา้  ขายทั้งของสด และแบบ

พร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของท่ีขายส่วน

ภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และผกัต่างๆ ร้านอาหาร

ต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกนั ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม 

และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย ่าง หอยเชลย ่าง กุ ง้ เทมปุระ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตามฤดูกาลของญ่ีปุ่ นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก 

เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอร่ี สตอเบอร่ี เมล่อน กีวี และลูกแพร เป็นตน้  
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 น าท่านช้อปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านคา้

เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และ

ผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซาก้า อีกทั้งยงัมี

ร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตน

ดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

และแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่

ร้านของตนให้ไดม้ากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการ สัญลกัษณ์เด่นของย่ านน้ีคือ 

ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนั่นเอง **เพื่อไม่เป็น

การเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า 

….…. น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......................... เท่ียวบินท่ี ....................................... 

วันท่ีหก : สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพ                                                                                                   (-/-/-)       

......... น. เดินทางถึงสนามบิน............. ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

******************************************* 
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